
/Crossroads

Crossroads är ett rådgivnings- och stödcenter för EU-
medborgare och tredjelandsmedborgare med 
uppehållstillstånd i ett annat EU-land som lever i utsatthet 
eller hemlöshet I Stockholm.

På Crossroads kan du få kontakt med personal  som erbjuder 
rådgivning och information om hur det svenska samhället 
fungerar och hur man kan etablera sig i Sverige som EU-
medborgare eller tredjelandsmedborgare med 
uppehållstillstånd i ett annat EU-land.  Ett stort antal olika 
språk talas på Crossroads vilket ger möjlighet att få 
konsultation på många olika europeiska språk. Vi har ett 
arbetsintegrations team som matchar deltagarna ut i arbete 
och stöttar de i deras arbetssökande.

Deltagare på Crossroads blir erbjudna frukost, lunch, dusch, 
möjlighet att tvätta, byte av kläder (vid behov), olika kurser 
och andra tjänster helt kostnadsfritt. Crossroads har en 
separat kvinnoavdelning. 



Hitta hit och kontakta oss

Adress: Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Telefon: 08-684 231 50

E-post: crossroads@stadsmissionen.se

Måndag – Torsdag 

Fredag

08:30 – 15:00 
(sista insläpp 14:45)
08:30-12:00
(sista insläpp 11:45)

Lunch (måndag-torsdag)
Frukost varje dag 

13:00-14:00
08:30 – 10:30 

Dusch/ Tvättstuga 08:30 – 14:45
(fredag 08:30-11:45)

Infodisken, 
rådgivning med EU-vägledare

08:30 – 14:45 (måndag till onsdag, 
lunch stängd 12:00-13:00)
8:30-11:45 (torsdag-fredag)

Öppettider och aktiviteter

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

Bus stop Frihamnen 
(1-91-72-76)

Gärdet T-bana



Aktiviteter och kurser

Crossroads kan erbjuda olika typer av kurser: 

 Språkkurs i svenska

 Språkcafé

 Arbetsintegration

 Samhällsorienteringskurs, arbetsmarknadsinriktade seminarium och 
individanpassade arbetsmarknadsinriktade aktiviteter

 Alfabetisering

 Datorkurs

 Andra kurser beroende på våra kurslärares tillgänglighet. 

För mer information om kurserna vi erbjuder se informationstavlan eller
kontakta personalen.

Ytterligare  tjänster

Medicinsk konsultation*     Onsdagar 09:00 – 11:45

Skapande av CV, Personligt Brev samt översättning av dokument

Kontakt med olika myndigheter och juridisk rådgivning

* I samarbete med Läkare i världen. 



Verksamhetschef Sepideh Erfani
Sepideh.erfani@stadsmissionen.se

Verksamhetsledare

Koordinator

Köksansvarig

Sharareh Nezafat
Sharareh.nezafat@stadsmissionen.se

Kenan Spinger
Kenan.spinger@stadsmissionen.se

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

EU-vägledare Naiara Pereira Cunha
naiara.pereiracunha@stadsmissionen.se
Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Handledare

Arbetsledare

Jobbcoach

Administratör

EU-Assistent

Almasa Buco
Almasa.buco@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Anthony Onos
Anthony.JosephOnosOnoh@stadsmissionen.se

Dorina Drammeh
Dorina.drammeh@stadsmissionen.se

Beatrice Capitanescu
Beatrice.capitanescu@stadsmissionen.se

Matthais Amieghemwen
Mattais.amieghemwen@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se
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